
O desafio de comunicar em um mundo polarizado. Por Ana Paula Dias.  

 

 

Fala-se muito sobre a disputa de narrativas e o aumento da polarização e dos 

conflitos no ambiente digital contemporâneo. De um lado, há quem enxergue nas redes 

sociais a possibilidade de diálogo entre sujeitos com ideários divergentes; de outro, para 

muitos, as plataformas de mídias sociais se converteram em um ambiente avesso ao diálogo. 

Ainda que haja diferentes visões sobre o assunto, muitos de nós já observam que as 

discussões na esfera digital respingam nas relações humanas e afetam nosso dia a dia. 

O sonho de criar um ambiente aberto e participativo para cocriação de conhecimento 

por meio da World Wide Web foi se transformando à medida que as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) foram se desenvolvendo, e a cultura participativa - 

característica do paradigma da comunicação digital - revelou um dos maiores desafios da 

atualidade: a ascensão das mentiras online.  

As fake news, a proliferação de discursos de ódio e de teorias da conspiração, a 

complexa teia de relações e a pluralidade de atores sociais presentes no ambiente 

comunicacional online tornaram a comunicação com diferentes nichos ainda mais 

desafiadora, frente a um contexto altamente polarizado.  

 

Ninguém sai ileso 

  

As redes sociais são vistas como as grandes responsáveis pelo aumento da 

polarização, devido ao seu funcionamento. A dinâmica de entrega de conteúdo, baseada em 

algoritmos que identificam as preferências pessoais dos usuários, favorecem a formação de 

verdadeiras ‘bolhas sociais’. Tal lógica acaba por premiar conteúdos carregados de apelo 

emocional, que circulam mais facilmente por causa dos algoritmos. Com isso, cresce a 

preocupação com o efeito de dissonância cognitiva gerado nos consumidores das 

plataformas de mídias sociais. O esgarçamento dos pactos sociais, a crise vivida pelas 

democracias ao redor do globo e a crise da chamada ‘verdade factual’ que assola diversas 

nações são consequências diretas dessa dinâmica comunicacional.  

A conexão emocional é um dos principais elementos para uma comunicação eficaz. 

Mas, com a elaboração de perfis psicológicos a partir de dados pessoais compartilhados nas 

redes, aliados à lógica dos algoritmos para curadoria de conteúdos e à utilização de técnicas 

de criação de informações ‘fake’, comunicar de forma transparente e ética e, ao mesmo 

tempo, criar conexão com a audiência de forma autêntica torna-se um grande desafio para 

os profissionais da área.   

A título de exemplo, o estudo intitulado Computer-based personality judgments are 

more accurate than those made by humans (2015), demonstrou que embora julgamentos 

precisos de personalidade resultem de habilidades sócio-cognitivas, o desenvolvimento de 

machine learning para este fim ratificou que computadores são capazes de ultrapassar 

humanos em julgamento de personalidade. Nesse sentido, o desenvolvimento desse tipo de 

tecnologia apresenta, ao mesmo tempo, oportunidades e desafios significativos nas áreas de 

marketing e privacidade.  

Todavia, é justamente a questão da privacidade dos usuários que tem fortalecido a 

discussão sobre o futuro das redes sociais e da Internet, e parece ter o potencial de frear a 

dinâmica informacional nociva presente no ambiente digital. Recentemente, o Google fechou 
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um acordo e deve pagar um total de US$ 391,5 milhões a 40 estados dos Estados Unidos, a 

fim de resolver uma investigação sobre as práticas de rastreamento e localização da 

empresa. O acordo tem sido classificado pelas autoridades dos EUA como o maior acordo 

de privacidade já feito.  

A preocupação com o uso de dados de localização pelo Google tornou-se mais 

sensível após a Suprema Corte dos Estados Unidos ter anulado o direito ao aborto, o que 

gerou temores de que a polícia poderia usar os dados de movimentos das mulheres para 

localizá-las e impor as restrições estaduais. Isso porque, anteriormente, a companhia foi 

acusada de utilizar dados de localização e atividade na web e em apps e fornecê-los a 

terceiros. Conforme afirmou a procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel, “o Google grava 

seus movimentos mesmo quando você explicitamente diz à empresa que não quer ser 

gravado”.  

A Meta também pagará US$ 90 milhões para resolver um processo de uso de cookies 

no navegador e do botão de like do Facebook para rastrear as atividades dos usuários, 

conforme o acordo aprovado pela corte da Califórnia, no último dia 10 de novembro.   

Na esteira dessas mudanças, empresas como a Meta e o Twitter têm reagido com 

demissões em massa. Em 9 de novembro, a Meta anunciou um processo de demissões em 

que mais de 11 mil funcionários foram desligados, o que corresponde a 13% da força de 

trabalho da empresa.  

Segundo matéria publicada pelo InfoMoney, as tendências macroeconômicas, o 

aumento da concorrência e a perda de receita com anúncios foram as principais causas que 

levaram à adoção dessa medida. Mas, sobretudo, o crescimento da concorrência e a 

exigência da Apple de que os usuários optem pelo rastreamento de seus dispositivos reduziu 

a capacidade das plataformas de mídia social de segmentar anúncios.  

O Twitter, por sua vez, demitiu cerca de metade de seus 7,5 mil funcionários e o 

TikTok também vem estudando uma readequação salarial em vários departamentos.  

O fato da queda na receita com anúncios e as mudanças exigidas pelas legislações 

em proteção de dados dos usuários sinalizam a crise de um modelo de negócio que precisa 

ser revisto com urgência.  

 

Em busca de novos caminhos 

 

As mudanças no ambiente comunicacional da Internet também são resultado de 

mudanças na sociedade. É verdade que as plataformas têm o grande desafio pela frente de 

se adequarem às exigências da sociedade. Mas, resolver os problemas da polarização e da 

dissonância cognitiva que caracterizam a atual dinâmica comunicacional no digital requer 

esforços que vão desde regulamentação jurídica à educação midiática e informacional. Sem 

esquecer, é claro, do papel dos meios de comunicação e, sobretudo, o nosso, enquanto 

profissionais da comunicação, de redesenhar estratégias para se comunicar com o público 

diverso e heterogêneo que compõem o universo digital.  

Conforme defende Muramatsu, “o empobrecimento das nossas formas de 

comunicar e a escassez de tempo, que concorre com a qualidade e profundidade do 

pensamento, são os responsáveis por empobrecer o discurso e dar a sensação de 

polarização”. Isso resulta em um agir pautado em ideias superficiais e discussões rasas. É 

preciso superar este modus operandi em que fala-se sobre tudo, mas não se discute nada, e 

buscar recuperar o debate racional.  
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As redes sociais também podem ser um espaço de criação e produção de 

inteligência coletiva (conceito elaborado por Pierre Lévy) na medida em que é fomentado o 

pensamento sustentável através de conexões sociais. A pesquisa divulgada pelo PropMark 

sobre Mapa da Criatividade revelou que as redes sociais são a maior fonte criativa dos 

brasileiros na hora de buscar inspiração. Instagram, Pinterest, YouTube e Facebook são as 

redes mais buscadas (45%), seguidas por filmes, séries e peças de teatro (34%) e músicas 

(32%). Ou seja, as redes sociais ainda são canais importantes para conectar com diversos 

públicos, por meio da produção de conteúdo digital com autenticidade.   

Cultivar o diálogo transparente, com planejamento e foco especial para cada nicho 

que se almeja atingir devem ser os pilares para comunicar com diferentes públicos, sem 

nunca perder de vista a responsabilidade social das organizações e o fortalecimento do 

debate sobre as questões de interesse público.  
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